เตือนภัยสาวอยากผอมระวังผลิตภัณฑอางลดอวน เขาขายเปนผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัย
อย. หวงใยสาวอยากผอม ขอย้ําเตือน ! อยาตกเปนเหยื่อหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหาร “Idol Slim
Apple , Idol Slim Coffee , Idol Slim Plus หรือ Idol Berry Plus” นําเขาและจัดจําหนายโดย บริษัท PK Nature
products Co.,Ltd (Thailand) ซึ่งพบการโฆษณาอวดอางสรรพคุณเพื่อลดน้ําหนัก เขาขายเปนผลิตภัณฑอาหารที่
ไมปลอดภัย หลังพบผูบริโภคไดรับผลขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑ ย้ําผลิตภัณฑเสริมอาหารไมใชยา ไมมีสรรพคุณ
ในการรักษาโรค ขอใหผูบริโภคพิจารณาใหถี่ถวนกอนซื้อ อยาไดหลงเชื่อสรรพคุณวาสามารถรักษาหรือปองกันโรค
หรื อ มี วั ต ถุ ป ระสงค พิ เ ศษอื่ น นอกจากจะเสี ย เงิ น โดยไม จํ า เป น แล ว ยั ง อาจได รั บ ผลข า งเคี ย งที่ เ ป น อั น ตราย
โดยคาดไมถึง

นายแพทยพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปดเผยวา จากกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภควาไดสั่งซื้อสินคาประเภทผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร ยี่หอ Idol Slim Apple มารับประทาน พบอาการอันไมพึงประสงค อาทิ ปากแหง คอแหง ลิ้นชา
ใจสั่น นอนไมหลับ เวียนศีรษะ นั้น อย. มีความหวงใยเปนอยางยิ่งจึงรุดตรวจสอบขอมูลของผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ดังกลาว ซึ่งบนฉลากมีการระบุเลขสารบบอาหารปลอม คือ 10-3-09980-1-0765 รวมทั้งระบุวานําเขาและจําหนาย
โดย บริษัท PK Nature products Co.,Ltd (Thailand) ถ.รามคําแหง บางกะป กรุงเทพฯ จากการตรวจสอบพบวา
มีผลิตภัณฑ ไดแก Idol Slim Apple , Idol Slim Coffee , Idol Slim Plus หรือ Idol Berry Plus ที่นําเขาและ
จําหนายโดยบริษัทดังกลาว ตรวจไมพบขอมูลการขึ้นทะเบียนอาหารและไมพบขอมูลการจดทะเบียนของบริษัท PK
Nature products Co.,Ltd (Thailand) แตอยางใด นอกจากนี้ ยังพบการโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารทางสื่อ
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-2ออนไลนเฟซบุกตางๆ แสดงสรรพคุณในการลดน้ําหนัก ขอความเชน “เครื่องดื่มผลไมเพื่อลดน้ําหนัก Idol slim
berry สูตรระเบิดไขมัน สูตรใหมเพิ่มประสิทธิภาพ 3 เทา กลองเดียวเห็นผล ลดหนาทอง ตนแขน ตนขา แขนเล็กขา
เรียว หนาทองแบนราบ....” ซึ่งขอความโฆษณาเหลานี้ลวนเปนการโฆษณาที่ไมไดรับอนุญาตหลอกลวงโออวดเกิน
จริง ดังนั้น ผลิตภัณฑในชื่อการคา “Idol Slim Apple , Idol Slim Coffee , Idol Slim Plus หรือ Idol Berry
Plus” นําเขาและจัดจําหนายโดย บริษัท PK Nature products Co.,Ltd (Thailand) จึงเขาขายเปนผลิตภัณฑที่ไม
ปลอดภัย เนื่องจากไมไดขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร และมีการใชเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑอื่นจึงเขาขายอาหาร
ปลอม
อย. ขอเตื อ นภั ย สาวอยากผอม อย า หลงเชื่ อ ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ โ ฆษณาอ า งลดความอ ว นมารั บ ประทาน
โดยเฉพาะทางร า นคา ออนไลน หาบเร แผงลอย ทางสื่อตาง ๆ อาทิ โทรทัศนดาวเทีย ม เคเบิลทีวี วิทยุชุมชน
อินเทอรเน็ต เว็บไซต เพราะเสี่ยงตอการไดรับผลขางเคียง ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่อวดอางลดอวน อย. มักตรวจ
พบวามีสวนผสมของยาไซบูทรามีน ซึ่งเปนสารที่มีอันตรายตอผูบริโภค โดยเฉพาะผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคความดั น โลหิ ต โรคหลอดเลื อ ดสมองตี บ โรคตั บ โรคไต โรคต อหิ น หญิ งตั้ ง ครรภ แ ละให น มบุ ต ร เป น ต น
ผลขางเคี ยงจากการใชยา คือ นอนไมหลับ เวียนศี รษะ วิตกกังวล ตาพรามัว ทําใหเ กิดความดันโลหิต สูง หัวใจ
เตนเร็ว และหากไดรับยาในปริมาณมากอาจถึงขั้นเสียชีวิตได ขอใหผูบริโภคพิจารณาใหถี่ถวนกอนซื้อผลิตภัณฑ
เสริ มอาหาร อย า ได ห ลงเชื่ อสรรพคุ ณว า สามารถรักษาหรือป องกัน โรคหรือ มีวั ตถุป ระสงค พิเ ศษอื่ น นอกจาก
จะเสียเงินโดยไมจําเปนแลว ยังอาจไดรับผลขางเคียงที่เปนอันตรายโดยคาดไมถึง
รองเลขาธิ การ ฯ อย. กล า วในตอนทา ยวา อย. จะไมห ยุดนิ่ง ในการตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพทางสื่อตาง ๆ เพื่อมิใหมีการโฆษณาผลิตภัณฑโออวดเกินจริงหลอกลวงผูบริโภค พรอมดําเนินคดี
กั บ ผู โ ฆษณาหรื อเจ า ของผลิ ตภั ณฑ อย า งเข ม งวด หาก อย. ตรวจพบการโฆษณาคุ ณประโยชน คุณ ภาพ หรื อ
สรรพคุณอาหารโดยไมไดรับอนุญาต จะมีโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือหากพิสูจนไดวาเปนการโฆษณาสรรพคุณ
อาหารโออวดสรรพคุณเกินจริง หรือหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร จะมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือ
ปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีจําหนายอาหารที่มีการแสดงฉลากไมถูกตองและยังไมไดรับอนุญาต
เลขสารบบอาหารมีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท แนะผูบริโภคลดน้ําหนักใหถูกวิธีตองควบคุมอาหาร ลดอาหาร
หวาน มั น เค็ ม ออกกํ า ลั ง กายอย า งสม่ํ า เสมอ พั กผ อนในสั ด ส ว นที่ เ หมาะสม และต อ งปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรม
การบริโภคดวย สําหรับผูบริโภคที่พบเห็นการอวดอางสรรพคุณผลิตภัณฑเสริมอาหารเกินจริง สามารถรองเรียนไดที่
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